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1 Abstract

Since the dawn of mankind, mathematics has always played a part in how people visualize
the world. Either in the form of counting crops and food supplies, or in the form of advanced
mathematical equations related to computer programs. Each one has played a role in how
we as people view what’s possible. The purpose of this study is therefore to examine the
function and the theory behind hypercomputation and Alan Turing’s work, with our main
focus on a discussion between Jack Copeland and Martin Davis. Our first theoretical point is
to explain what a Turing machine is and how it works. This will give a better understanding
of what an O-machine is and how it is related to hypercomputation. With this Turing
machine, there are also these thesis which are created to explain what the different Turing
machines are capable of and therefore creating different results from the original thesis. All
of this opens up for the concept of Turing computability, which is followed by the question
“is it even possible to calculate more than what’s Turing computable?” Which raises the
question about hypercomputation since in theory it should be able to calculate even more
than what’s Turing computable. Since hypercomputation is a topic surrounded by a broad
variety of opinions, we have chosen to draw out the opinions of Jack Copeland and Martin
Davis who respectively are for and against the idea of hypercomputation. This will provide
us with enough knowledge to discuss the topic of hypercomputation and therefore draw a
conclusion to the question “ is hypercomputation even possible?”.

2 Introduktion

Man skal langt tilbage i tiden før man ser mennesker der ikke regner ting, om det er mate-
matikken bag m̊anelandingen eller hvem der skal have mest korn. Vores interesse ligger dog
p̊a 1900-tallet hvor en ung matematiker ved navn Alan Turing, som var under vejledningen
af Alanzo Church.[1]
I 1930 beskrev Alan Turing en maskine som kunne blive programmeret til at udregne en hver
opgave. Denne maskine kaldte han for turing maskinen, som bestod af et læsehoved som ville
læse et b̊and og ændre p̊a symbolerne p̊a b̊andet afgjort af de forrige symboler, vi kommer
dog senere ind p̊a dette i mere detalje.[1] Turing teoriserede ogs̊a en universel turing maskine
som er en turing maskine som kan omprogrammeres til at lave en ny opgave. P̊a samme tid
som Alan Turing foreslog sin turingmaskine, fremviste hans vejleder ogs̊a en ny matematik
beregnings metode. Alanzo Church fremviste noget som vi kalder for lambda calculus, som
senere viste sig at have den samme matematiske beregnligheds styrke som turingmaskinen.
Turing og Church fortsatte med denne indstilling og fremskrev s̊a en tese, som siger at ikke
kun har de to ækvivalent beregnligheds styrke, men man kan ikke lave noget mekanisk som
kan udregne mere.[2]
Church-Turing tesen er ikke bevist, men den er anerkendt blandt mange dataloger og dens
konsekvenser er yderst interessante for filosofien bag datalogi og fødte en ny matematisk
disciplin kaldt for beregnligheds teori (Computability theory). Det viser sig at beregnligheds
teori er yderst relevant for datalogi, da alle moderne programmerings sprog er turingækvi-
valente, hvilket betyder at alt man kan skrive i sprog som for eksempel python eller Java,
kan ogs̊a blive programmeret i en turingmaskine. Dette ville være langt fra optimalt, men
det er ikke pointen.[2]

Beregnligheds teori bringer ogs̊a en række skræmmende spørgsmål op, da Church-Turing
tesen siger at vi har ramt en stop klods for hvad vi kan udregne. Betyder det at der er
ting vi aldrig kan udregne? I en tid hvor der spekuleres om en general kunstig intelligens
og muligheden for at opn̊a en ’Master algorythm’1, giver det god mening at undersøge, hvor
computerens begrænsninger og muligheder ligger. [2] Måske er det slet ikke muligt at pro-
ducere en master algoritme fordi der blot er en barriere p̊a hvad vores matematik logisk
kan beskrive. Disse spørgsmål er i høj grad relevante for den videnskabsfilosofiske karak-
ter, da det undersøger ikke kun datalogiens fundament men ogs̊a loftet for matematikken
selv. Undersøgelser som kigger p̊a udregninger der ligger efter Turing beregnlighed kaldes
for hypercomputation. Hypercomtation er et underemne af beregnligheds teori, ved hjælp
fra hypercomputation vil vi i denne rapport forsøge at kigge nærmere og gøre os klogere p̊a

1Algorimer er procedurer udført trin for trin som kan udføres uden nogen intelligent indsigt[3]. Der er
ingen formel beskrivelse for algoritmer, dette er formuleringen brugt i forbindelse med Church-Turing tesen.
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hvad hypercomputation egenlig er, og vil derfor besvare følgende spørgsmål.

2.1 Problemformulering

Er det muligt for en computer at beregne mere, end hvad der er Turing-beregneligt og i s̊a
fald hvordan?

3 Metode

For at besvare denne problemformulering, vil vi først kigge ind i den matematiske definition
af en turingmaskine for at f̊a en forst̊aelse af hvad hypercomputation er. Dog for at forst̊a en
turingmaskine skal vi først forst̊a hvad grammatik er. N̊ar dette er defineret ser vi p̊a nogle
maskiner der kan beregne mere end hvad der er inden for Turing beregnelighed.

Med denne viden kan vi s̊a åbne op for to eksperters holdninger for at vurdere vores
spørgsmål. Her af skriver vi primært om Jack Copeland som er tilhænger af troen om at
hypercomputation er muligt[2][4] med Matin Davis p̊a den modst̊aende side som er lidt mere
skeptisk[3][5]. Afsnittet der indeholder holdningerne af Davis og Copeland er struktureret
s̊adan at vi først indhenter argumenterne og s̊a diskutere vi dem i samme afsnit. Deres argu-
menter er meget indkredsede og er derfor meget besværlige at separerer holdningerne. Deres
holdninger vil holdes primært inden for O-maskinen da det er en meget veldefineret maskine
som arbejder med hyperberegnlighed, men om nødvendigt kan det ogs̊a ud foldes kort til
andre hypermaskiner som accelererene turingmaskiner som bliver defineret i sektion 8.1. Med
den forlæggende information og de to eksperters holdninger kan vi s̊a drage en konklusion
til sidst.

4 Grammatik

Grammatik i logik fungere lidt ligesom grammatik i sprog. I sprog best̊ar grammatik af
sætnings opbyggelse, hvor en Sætning best̊ar af Substantivssætning og en Verbums-
sætning. P̊a denne måde har vi gennemført en produktion af:

Sætning→ Substantivssætning,Verbumssætning[1]

Dette bliver vi ved med til at vi n̊ar noget som ikke kan udvides mere, som vi kalder for
terminaler, T , hvor alt som ikke er en terminal er en non-terminal. Disse to til sammen
danner s̊a vores alfabet, V . Det vil alts̊a sige at alt grammatik, om det er spansk, engelsk
eller matematik, kan beskrives ved en tupel2 s̊a ser s̊a ledes ud. G = (S, T, V, P ) hvor S
er vores start værdi, s̊a i det ovenst̊aende eksemple er S = Sætning. V er vores alfabet
best̊aende af alle symboler der kan benyttes i vores grammatik, i det ovenst̊aende eksempel
er V = {Verbumssætning, Sætning, Substantivssætning} og P er de handlinger vi
kan modelere vores non-terminaler med, i det ovenst̊aende eksempel er:

P = {Sætning→ Substantivssætning,Verbumssætning}

Med dette kan vi definere Sætnings grammatik med følgende definition.

Definition: En sætnings grammatik er en tupel G = (S, T, V, P ) der best̊ar af et alfabet V ,
hvor T ⊂ V som best̊ar af de terminale symboler. Der er et S som er start symbolet hvor
S ⊂ V , hvor efter der er en endelig mængde af produktioner P . Mængden V-T denoteres N ,
hvor elementer i N kaldes for non-terminale symboler. Alle produktioner i P skal indeholde
mindst et non-terminalt symbol p̊a venstre side.[1]

Grammatik kan være lidt nemmere at forst̊a med et mere matematisk eksempel istedet for et
sætnings eksempel, s̊a vi definere vores G = (S, T, V, P ), hvor V = {S, 0, 1,#}, T = {0, 1,#}
og de produktioner vi kan p̊aføre er P = {S → S1, S → 0S, S → #} hvor # betyder blank.
Denne grammatik kan s̊a skrive en given mængde af 0 efterfulgt af given mængde af 1 taller.
Da denne grammatik har en non-terminal, S p̊a højre side af produktionen, som ogs̊a indg̊ar
p̊a venstre side af produktionen er dette rekursivt. [1]

2En tupel er en repræsentation af en ordnet række af n antal elementer. For n gælder det at n ∈ N[1]
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4.1 Typer

Inden for grammatik er der forskellige typer af grammatik, hvor forskellige kriterier skal
overholdes for at holde sig inden for en bestemt type. Det oven bliver beskrevet som en
Context free grammar som falder inden for type 2 grammatik, hvilket har den følgende
regel: w1 = A, hvor A er et non-terminalt symbol [1]. af andre typer grammatik er der non
contracting som kendes som type 0 grammatik, der er context sensitiv som er type 1 og sidst
er der reguler grammatik, som ogs̊a er kendt som type 3. Reglerne for disse grammatikker
kan blive fundet i tabellen forneden.

Type Restrektioner for produktioner for typer, w1 → w2

0 Ingen restrektioner
1 w1 = lAr og w2 = lwr hvor A ∈ N, l, r, w ∈ (N ∪ T )∗ og w 6= λ eller w1 = S og

w2 = λ, s̊a længde at S ikke er p̊a den højre side af en anden produktion
2 w1 = A, hvor A er et non-terminalt symbol
3 w1 = A og w2 = aB eller w2 = a, hvor A ∈, B ∈ N, og a ∈ T ; eller w1 = S og

w2 = λ

Tabel 1: Restrektioner for typer af grammatik, tabel hentet fra [1]

Her af kender vi nu til grammatik og kan nu kigge p̊a en Turing maskines matematiske
beskrivelse. En Turing maskine best̊ar nemlig ogs̊a af en 4-tupel 3, som er T = (S, I, f, s0)
og meget ligesom i sætnings grammatik best̊ar denne 4-tupel af et start tilstand og en række
regler, men dette bliver dog beskrevet i mere detalje i afsnittet forneden.

5 Hvad er en Turingmaskine?

Som nævnt i introduktionen, s̊a best̊ar en Turing maskine af et b̊and og et læsehoved der
køre hen over dette b̊and. I definitionen af en turingmaskine, beskriver Turing, dette b̊and
som værende løbende uendeligt i begge retninger samt værende inddelt i uendelig mange
”kasser”. P̊a dette b̊and kan der skrives en endelig mængde af diskrete symboler, et symbol
per ”kasse”, et eksempel p̊a dette kunne være binære tal. Udover diskrete symboler kan der
ogs̊a opst̊a et symbol der repræsentere en tom kasse, et s̊akaldt blankt symbol. Langs dette
b̊and løber det tidligere nævnte læsehoved. Dette læsehovedet kan tage forskellige tilstande.
Disse tilstande styrer hvad læsehovedet skal gøre alt efter hvilke symboler der st̊ar i den
”kasse”den er i gang med at læse. For hvert symbol dette læsehoved passerer, læser denne
symbolet og overskriver det symbol der st̊ar i forvejen med et andet symbol alt efter hvilken
tilstand denne befinder sig i. Hvorefter læsehovedet ændre tilstand og flytter sig enten til
højre eller venstre[4]. Dette er en kort og overordnet forklaring af hvad en turingmaskine
er og hvordan den fungerer. For at f̊a en bedre ide om hvordan en turingmaskine præcist
fungerer, kræves der en mere præcis matematisk definition.

Den matematiske definition af en turingmaskine er defineret ved en 4-tupel:

T = (S, I, f, s0)

De 4 elementer af 4-tuplen er:

• S, dette best̊ar af en endelig mængde forskellige tilstande[1]. I eksemplet med binære
tal vil S være S = {1, 0, h} se 5.1

• I, dette er det alfabet som turingmaskinen bruger, dette inkludere ogs̊a blank-symbolet.
I eksemplet med binære tal vil I her best̊a af I = {0, 1,#}[1] se 5.1.

• f , dette er en partiel funktion. Denne funktion styrer læsehovedet. Denne fortæller
hvilket symbol fra I der skal skrives p̊a b̊andet, hvilken tilstand fra S, læsehovedet skal
ændres til samt hvilken retning læsehovedet skal flytte sig. En defineret partiel funktion
kaldes en transition funktion og er defineret som et vilk̊arligt antal af 5-tupeler. Dette
repræsenterer grafen for funktionen:

S × I to S × I × {R,L4}
3En 4-tupel er en normal tupel men med 4 elementer i sig
4R betyder right(højre) og L betyder left(venstre)
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Her er det første S den nuværende tilstand og I er det element fra I læsehovedet har
læst. Det andet S er den tilstand læse-hovdet ændres til, det andet I er det element
fra I læsehovedet skriver p̊a b̊andet og det sidste element bestemmer om læsehovedet
skal flyttes til højre(R) eller venstre(L)[1].

• s0, dette fortæller hvilken tilstand læsehovedet er inden maskinen begynder[1].

Et eksempel af hvordan det uendelige b̊and og læsehovedet fra en turingmaskine kan illustre-
res visuelt, kan ses p̊a figur 1. Denne turingmaskine er, ligesom alle andre turingmaskiner,
defineret ud fra den tidligere definerede 4-tupel T .
Lad f.eks

S = {s0, s1, s2, s3, s4}

I = {0, 1,#}

Hvor # her er blank symbolet.
Dette visuelle eksempel er ikke komplet da der ikke er givet en partiel funktion og s0 kan ikke
bestemmes. Dog kan dette stadig bruges til at f̊a en visuel ide om hvordan en turingmaskine
fungerer.

Figur 1: Her ses en illustration af et eksempel p̊a hvordan et læsehoved og et uendeligt b̊and
fra en turingmaskine kan visualiseres

5.1 Binært eksempel

Et eksempel p̊a en turingmaskine kan ses p̊a figur 2 og kan findes via dette link: Turing
Machine Simulater.

Dette eksempel er en turingmaskine der tager et tal repræsenteret i binært og addere et
til det givne tal. P̊a figur 2 er læsehovedet repræsenteret ved den røde firkant, og dens til-
stand kan læses ud fra denne. De bl̊a firkanter repræsenterer b̊andet i en turingmaskine.

Figur 2: Her ses et konkret eksempel p̊a hvordan et læsehoved(rød firkant) og et uendeligt
b̊and(bl̊a firkanter) med en endelig mængde ikke-blanke symboler, kan repræsenteres for en
turingmaskine der tager et binært tal og adderer et til dette.[6]

Ligesom det tidligere korte eksempel s̊a er denne turingmaskine ogs̊a defineret som T . Her
har turingmaskinen 3 tilstande derfor gælder det at:

S = {0, 1, h}

Hvor h indikere at maskinen er færdig.
Alfabetet for maskinen er:

I = {0, 1,#}
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Her repræsenterer # et blankt symbol.
En partiel funktion er som tidligere vist defineret som flere 5-tupler, men for at bedre kunne
forst̊a og læse disse funktioner er de ofte skrevet op i tabeller. Funktionen for denne maskine
kan ses p̊a figur 3, og følger den tidligere definition.
Ud fra figur 2 kan s0 ses at være

Figur 3: Her ses en partiel funktion, skrevet op som en liste. Denne partiel funktion er lavet
som en turingmaskine der tager et binært tal som input og adderer et til dette.[6]. Den
lyserøde firkant fortæller hvilken tupel eksekveres ved næste trin, dette er lavet ud fra figur
2. Partiel funktionen skifter tupel ved at læsehovedet læser hvilket tilstande læsehovedet er
p̊a og det symbol der st̊ar p̊a b̊andet efter eksekveringen af den tidligere tupel. S̊a n̊ar den
tupel som partiel funktionen er p̊a, p̊a figuren er blevet eksekveret vil den nye tilstand være
1 og læsehovedet vil flyttes til højre hvorefter læsehovedet læser hvad der st̊ar p̊a b̊andet p̊a
den nye plads. Ud fra det der st̊ar p̊a b̊andet og den tilstand læsehovedet blev ændret til,
vælges der hvilken tupel der skal eksekveres næste gang. Dette gentages s̊a uendeligt eller
indtil turingmaskinene halter.

s0 = 0

For at se en animation af hvordan denne turingmaskine kører kan det tidligere link bruges.
S̊a kort beskrevet s̊a er en turingmaskine, der via et uendeligt b̊and, et læsehovedet og en
partiel funktion, en maskine der kan udføre forskellige udregninger. Men for at kunne forst̊a
hvad mulighederne og begrænsningerne for denne maskine er, kræves det at man ser p̊a
Church-Turing teserne.
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6 Church-Turing Tesen

Church-Turing tesen omhandler beregnlighed, alts̊a hvilke funktioner kan man finde en
løsningen til ved brug af en algoritme. Før Kurt Gödel fremstilede sit ufuldstendigheds
bevis (incompletness proof) var der dem som mente at for en hver funktion eksistere der
en algoritme til at beregne den[7]. Efter Gödels indkompletheds bevis steg interessen for at
finde ud af hvordan man kunne klassificere beregnelighed[7]. Turing og Church opstilte hver
især deres teser om beregnlighed som senere blev samlet. Church byggede hans tese p̊a hans
tidligere arbejde med hans λ-calculus5 og ”Herbrand-Gödel general recursive funktions”6 som
han fik fra et af Gödels fordrag[7]. Church fremstilte tesen:

”A function on the positive integers is effectively calculable if and only if it is recursive.”[7]

Turing gav en konkret beskrivelse af den algoritmiske fremgang med hans a-maskiner, sene-
re kaldt turingmaskiner, som han brugte til at opstille sin tese om beregnlighed. Turings tese:

”A function is intuitively computable (effectively calculable) if and only if it is computab-
le by a Turing machine, i.e., an automatic machine (a-machine)”[7]

Deres to teser blev senere samlet til det vi i dag kender som Church-Turing tesen (CTT),
som lyder:

”Every function that can be computed by the idealized human computer, which is to say,
can be effectively computed, is Turing-computable.”[2]

Som p̊a dansk betyder, at en hver funktion som kan beregnes med en algoritme er Turing
beregnlig, hvilket betyder det kan beregnes af en turingmaskine som beskrevet i sektion 5.
Tesen siger alts̊a at hvis en funktion eller et tal kan beregnes med en algoritme s̊a kan det
beregnes med en turingmaskine. Det viser sig at for en hver funktion som kan beregnes ud
fra en algoritme kan man opstille en turingmaskine som kan beregne funktionen[1]. Da ingen
turingmaskine kan opstilles til at beregne andet end det som kan beregnes med en algoritme,
s̊a er tesen meget robust da den lever op til sin p̊astand, siden en turingmaskine kan gøre
nøjagtig det den er defineret til ikke mere ikke mindre. Det viser sig ogs̊a at mange pro-
grammerings sprog er Turing beregnlige[1], det vil sige alt der kan beregnes med en program
skrevet i et af disse sprog kan beregnes med en turingmaskine. Alts̊a fortæller CTT os ogs̊a
om begrænsningerne for hvad en computer kan beregne. Grunden til CTT kaldes en tese og
ikke et teorem er fordi beskrivelsen af hvor vidt et problem kan løses med en turingmaskine
er beskrevet formelt og præcist. Hvorimod selve konceptet af løslighed via en algoritme er
kun beskrevet uformelt og upræcist[1]. Alts̊a Church-Turing-tesen st̊ar som et robust svar til
et vagt spørgsmål.

6.1 CTT+

Der er mange versioner og fortolkninger af CTT som ligger vægt p̊a forskellige resultater af
eller konklusioner fra den originale tese. De andre versioner prøver enten p̊a at være klare
defineret eller drage flere konklusioner ind i tesen. Følgende er 6 som Jack Copeland liger
vægt p̊a i sin artikel ”The Church-Turing Thesis: Logical Limit or Breachable Barrier?”[2]

CTT-Original (CTT-O): Every function that can be computed by the idealized human com-
puter, which is to say, can be effectively computed, is Turing-computable.[2]

Den originale tese er opstillet før den første digitale computer blev bygget s̊a n̊ar der si-
ges ”idealized human computer”menes der en person, med arbejdet computer, som agere
ideælt. Alts̊a har ikke behov for at tage pauser og følger instruktionerne for sit arbejde fejl-
frit. Hvilket vi i dag kan se at være en definition p̊a en digital computer. Denne version er
den som alle de følgende er bygget videre p̊a.

5λ-calculus var Churchs første bud p̊a en definition p̊a hvad der er beregneligt[7]. Hans forslag blev ikke
anerkendt som fyldes gørende.

6”Herbrand-Gödel general recursive funktions” er et system af simple regler som afspejler hvordan en
matematiker uformelt regner en funktion ved at bruge rekursion.[7]
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CTT-Algorithm (CTT-A): Every algorithm can be expressed by means of a program in some
(not necessarily currently existing) Turing-equivalent programming language.[2]

CTTA er meget let at forst̊a, hvis programmerings sproget, S, er Turing-ækvivalent s̊a kan
en turingmaskine beregne alt som et program skrevet i S kan beregne. Her ses det s̊a at CTT
ogs̊a er relevant for hvad vi kan opn̊a med en digital computer.

CTT-Extended (CTT-E): Any reasonable computational model can be simulated efficient-
ly by the standard model of classical computation, namely, a probabilistic Turing machine.[2]

CTTE er mere kompliceret da den omhandler CTT’s betydning for kompleksitets teori. En
”probabilistisk”turingmaskine svare til en nondeterministisk turingmaskine[8] hvilket vil sige
en turingmaskine hvor samme tilstand og symbol kan optræde i flere partiel funktioner[1].
”reasonable”er her ment som i princippet fysisk muligt, s̊a der siges at alle fysik mulige be-
regnligheds modeller kan effektivt simulerers med en nondeterministisk turingmaskine.*

De sidste 3 omhandler de fysike muligheder for beregnlighed, og siger noget om hvor præcist
en turingmaskine kan simulere et fysisk system eller elementer i et fysik system. Forklaringen
til nogle af disse versioner afhænger af kvante mekanik[2] hvilket vi ikke vil g̊a i detaljer i her.

Church-Turing-Deutsch-Wolfram thesis (CTDW): Every finite physical system can be si-
mulated to any specified degree of accuracy by a universal Turing machine.[2]

Total physical computability thesis (CTT-P): Every physical aspect of the behavior of any
physical system can be calculated (to any specified degree of accuracy) by a universal Turing
machine.[2]

Physical computation thesis (CTT-P-C): Every function computed by any physical computing
system is Turing-computable.[2]

Opsummerende siger CTDW og CTT-P at fysiske systemer er Turing beregnelige, og at
en universel turingmaskine kan opstilles som perfekt kan simulere hvilke somhelst fysiske
egenskaber. CTT-P-C siger at hvis noget kan beregnes med en eller anden form for fysisk
maskine er det Turing beregneligt. Alts̊a, hvis der kan laves en fysisk maskine som kan be-
regne et problem s̊a kan der opstilles en turingmaskine som kan beregne problemet.[2] Denne
p̊astand vil s̊a sige at hvis fysik realiseret hypercomputation, som beskrevet i sektion 8 er
mulig, vil den ikke falde under hypercomputation mere, men bare normal Turing beregn-
lighed. CTT-P-C er afhængig af at fysisk beregnlighed er lig med Turing beregnlighed som
beskrevet i CTDW og CTT-P[2]. Alts̊a vil CTT-P-C være falsk hvis de to forrige viser sig at
være falske. Samtidig vil CTT-P-C være sand hvis CTDW og CTT-P er sande da de begge
indebære CTT-P-C, da de siger at alle fysik beregnlige funktioner er Turing beregnelige s̊a
må det følge, som CTT-P-C siger, at funktioner beregnet med en fysisk computer alle er
Turing beregnlige.

7 Decision Problem

Et beslutningsproblem eller decision problem er et problem David Hilbert kom med. Et be-
slutningsproblem kan løses med en algoritme der f̊ar et ja og nej spørgsmål som inputs værdi.
Et eksempel kunne være at finde ud af om et givet naturligt tal er et primtal, eller om to
givne tal x og y, kan divideres uden restprodukt. Svaret er enten ja eller nej ud fra de inputs
man giver[9]. Decision problems optræder typisk i matematiske spørgsmål om beslutsom-
hed, spørgsm̊alet om eksistensen af en effektiv metode til bestemmelse af et objekt eller dets
plads i et sæt. Nogle vigtige problemer i matematik kan ikke løses. For eksempel the halting
problem eller entscheidungsproblem som det ogs̊a er kaldt.

Halting problemet er et beslutningsproblem i beregnlighedsteori. Problemet lyder: givet et
computerprogram og et input, vil programmet afslutte eller køre for evigt? [10] Definitionen
af den lyder s̊adan:
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Definer funktion h: P → B, hvor P er en datatype for tekst der repræsenterer program-
mer, og B er en boolean7 datatype, s̊a n̊ar h anvendes p̊a en tekst der repræsenterer et
program der stopper, er resultatet T (true), og n̊ar det anvendes p̊a en tekst, repræsenterer
et program, hvis udførelse ikke afsluttes er resultatet ⊥ (false). Det kan skrives op p̊a denne
måde:

h(′x := 0′) = T

h(′while T do x := 1′) = ⊥

Antag at, h kan beregnes, og at der er skrevet et program H for det.

H(′x := 0′) = T

H(′while T do x:= 1′) = ⊥

Definer program tekst D (for diagonal) som følger:

D =′ if H (D) then while T do x := 1 else x := 0′

Vi placerer definitionerne af H og D i en dictionary (ordbog) af definitioner. N̊ar identifika-
torer (som H og D) forekommer i et program, fortolkes de ved at sl̊a dem op i ordbogen.
Hvis H (D) er T, repræsenterer D et program, der svarer til while T do x:= 1, hvis udførelse
ikke afsluttes, s̊a er H (D) ⊥. Og hvis H (D) er ⊥, vil D repræsenterer et program der svarer
til x:= 0, hvis udførelsen slutter, s̊a er H (D) = T. Programmet er ikke konstant. Og derfor
kan vi konkludere at et program som H eksisterer ikke, s̊a funktionen h er ikke beregnelig[11].

Halting problemet er vigtigt at kigge p̊a n̊ar man skal se p̊a hypercomputation og O-maskiner.
For hvis man vil skulle kunne løse halting problemet skal man kigge nærmere p̊a hypercom-
putation.

8 Hypercomputation

Turingmaskinerne åbner op for konceptet af Turing beregnlighed som tidligere nævnt. Det
opfølgende spørgsmål for beregnlighed er s̊a om man kan beregne mere end hvad der er Turing
beregnligt, dette kaldes for Hypercomputation eller hyperberegnlighed[4]. Turing arbejdede
med dette tilbage i 1930’erne hvor han i 1936 beviste the halting problem.’The halting pro-
blem’ er et omtalt hypercomputation problem.
’The halting problem’ best̊ar af en super turingmaskineM som p̊a sit input b̊and modtager
andre turingmaskiner M og som output vil M skrive {1} hvis den givne turingmaskine M
kommer til at halte, og hvis den ikke gør vil turingmaskinen M outputte {0} hvis M ikke
vil halte. Dette er et hyperberegnligheds problem da der findes turingmaskiner som tager
uendelig tid at beregne og er derfor ikke er inden for Turing beregnlighed, hvilket Turing be-
viste i 1938[12], og derfor vil turingmaskinenM aldrig halte og dette er derfor det passende
er blevet navngivet ’The halting problem’ [11].

8.1 Accelereret Turingmaskine

Der forkommer mange eksempler p̊a hvordan vi bryder beregnligheds grænsen som turing-
maskinen har sat, men det er vigtigt at forst̊a at alle disse forslag er 100% teoretiske og ikke
eksistere i praksis. Den første løsning der kommer op til et problem der tager uendelig tid, er
en maskine som kan regne uendelig udregninger p̊a begrænset tid. Her kommer ’The acce-
lerated turing machine’ (ATM) ind i billedet. Denne maskine er bygget p̊a ideen om Zano’s
Achilles paradoks, som beskriver et kapløb mellem Achilles og en skildpadde. Den eneste
forudsætning for dette kapløb er at skildpadden starter halvejs til mål i forhold til Achilles
og at Achilles løber hurtigere end skildpadden. Paradokset g̊ar ud p̊a at n̊ar Achilles er n̊aet
til den position skildpadden startede p̊a, s̊a har skildpadden bevæget sig en vilk̊arlig afstand,
dette kalder vi for step 1. I step 2 løber Achilles op til skildpaddens nye position, men til
den tid har skildpadden bevæget sig endnu en afstand og dette gentager sig s̊a for evigt, da

7En boolean er en datatype som indeholder to værdier som repræsenterer sand eller falsk, dette kunne
for eksempel være 1,0
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de aldrig ville n̊a i mål[13]. Som sagt tidligere er ATM bygget p̊a samme intuition. Her vil
vi gerne udregne uendelig beregninger inden for begrænset tid og derfor tager vi et given
tidsrum vi kalder 2 momenter. I step 1 vil ATM’en bruge 1 moment for den første udregning,
men i step 2 vil maskinen kun bruge 1/2 momenter hvor step 3 bruger 1/4 momenter til sin
udregning. Her frem af, som mønsteret hentyder, vil maskinen bruge det halve af den tid
den har tilbage til at beregne sin udregning. Dette kan beskrives med formlen

f(n) = 2− (1/2)n−1

hvor f(n) er tiden vi vil bruge p̊a den n’te beregning.[14]. Dette kaldes ogs̊a for en super-task
maskine, da den laver uendeligt beregninger p̊a et endeligt tidsrum.

8.2 O-Maskinen

Et andet forslag til en løsning til grænsen for Turing beregnlighed er O-maskinen. O-maskinen
blev introduceret af Alan Turing i hans PhD, som han startede p̊a at skrive i 1936, som en
løsning til hans nye maskines begrænsninger. Som Turing skriver ”Let us suppose that we are
supplied with some unspecified means of solving nuber-theoretic problems; a kind of oracle as
it were.”[12]. O-maskinen best̊ar af en normal turingmaskine som har en tilføjelse som Alan
Turing kaldte for et ”oracle”, som ville have svarene for alle uberegnlige problemer. Hvis
O-maskinen s̊a løb ind i uberegnlighed s̊a ville oraclet springe ind og besvare. Dog skal det
nævnes at Turing ikke dvalede p̊a definition og beskrivelse af oracled da han selv skriver ”We
shall not go any further into the nature of this oracle apart from saying that it cannot be a
machine.”[12]. Da Turing skrev sin tese i 1930’erne var oraclet betraktet som en blackboks,
da det var en funktion vi kendte in og outputtet for, men vi vidste ikke hvordan den opere-
rerede. I dag er der mange forslag til matematiske beskrivelser af O-maskinen, men i denne
rapport vælger vi at bruge den fra Soare’s bog, som beskriver en O-maskine som følgende.

O-Machine Definition: En Turing oracel maskine (O-machine) er en turingmaskine, som
ved siden af sit normale input b̊and, som vi kalder for ”work-b̊andet”, ogs̊a modtager et
”read-only”b̊and som kaldes for ”oracel-b̊andet”, hvorp̊a der st̊a en karakteristik funktion af
mængden A. Denne mængde er hvad vi kalder for oraclet. Læsehovedet rykker over begge
b̊and p̊a samme tid. Q er et endeligt set af tilstande, og s1 = {B,0,1} er alfabetet for oraclet
og s2 = {B, 1} er alfabetet for det originale b̊and. Her ud over R,L er et set af de ”move
operations”som læsehovedet kan tage, hvor i dette. Et turing oracle program Pe er derfor
ogs̊a et partielt map,

δ : Q× S1× S2→ Q× S2×R,L

Hvor
δ(q, a, b) = (p, c,X)

Som betyder at maskinen er i tilstand q, læser a p̊a oracel-b̊andet og symbol b p̊a work-
b̊andet som skifter til state p og printer c over b p̊a work-b̊andet. N̊ar denne handling er
gennemført vil maskinen s̊a rykke læsehovedet et step til højre hvis X=R og omvendt til
venstre hvis X=L. Programmet til O-maskinen Pe tager s̊a et givet oracel A og definere en
partiel A-beregnlig function[7]:

ΦA
e (x) = y

9 Hypercomputation Diskussionen

I dette afsnit præsenteres og gennemg̊aes holdninger inden for hypercomputation. For at
forst̊a hvad eksperternes holdninger om hvorvidt hypercomputation og O-maskinen er mu-
ligt, analyseres argumenterne fra to eksperter.

De valgte eksperter er Jack Copeland og Matin Davis. Copeland er 70 år gammel og er
en filosof og matematiker inden for logik og har arbejdet inden for univeristy of Canterbury
og university of Plymouth. Her er han kendt for at være hoved-redaktøren for en journal
kaldet The Rutherford Journal som er en velrespekteret peerreviewed journal i New
Zealand. Han er specielt kendt for at studere hvad Alan Turing har skrevet om i sin tid,
og han mener at under det rette miljø s̊a kan der laves en fysisk maskine der kan regne
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problemer som ligger udover turingberegnlighed[15]. P̊a den anden side af sagen st̊ar Davis.
Davis er 93 år gammel. Han har arbejdet p̊a New York University, hvor hans hovedfelt er
algoritmer. Davis skrev sin ph.d. i 1950, On the Theory of Recursive Unsolvability, som han
skrev under vejledningen af Alonzo Church. Han har igennem sit liv været anerkendt for sine
post turingmaskine beskrivelser og har f̊aet flere priser for sine matematiske præstationer,
hvor af han har arbejdet p̊a hilberts tenth problem. Disse præstationer har gjort ham til en
anerkendt matematiker, hvor af han s̊a ogs̊a er blevet en del af the American Academy of
Arts and Science og the American Mathematical Society.[16] Heraf har Davis og Copeland
en konflikt p̊a hvor vidt at det er muligt at bryde Turing beregnlighed.

9.1 Copeland og Davis om O-maskiner og Hypercomputation

Copeland siger at beregnligheden for en menneskelig hjerne er lig en O-maskine som har et
orakel der kan løse ”The halting problem”. ”If any machine can appropriately be described
as a brain, then any digital computer can be so described”is consistent with the view that the
brain is computationally equivalent to, say, an O-machine whose oracle produces the values of
the Halting function.”[4] Han argumenterer for at hvis man ikke kender til de indre funktio-
ner af en O-maskine s̊a vil denne kunne tolkes som en hjerne. Dette argument kan s̊a videre
bruges til at sige at hvis en O-maskine er lig en hjerne s̊a vil denne O-maskine være mulig at
konstruere fysisk, da den menneskelige hjerne er et fysisk objekt som fungerer i den fysiske
verden.”an appropriately programed Turing machine will appear to an observer ”who does
not know the details of [its] construction”to behave in a perfectly brain-like fashion, and a
machine that successfully imitates a brain can reasonably be said to be a brain.”[4] Copeland
siger ikke dette eksplicit men der ligges op til dette som værende en naturlig konklusion.
Dette stemmer overens med Copelands beskrivelser af Church Turing teserne som rappor-
ten tidligere gik hen over. Copeland definerer en tese, CTT-P-C, som beskriver at hvis en
funktion kan beregnes af en fysisk maskine, s̊a vil denne funktion være Turing beregnlig. Da
Copeland s̊a beskriver den menneskelige hjerne som en O-maskine vil denne type O-maskine
s̊a blive betraktet som Turing beregnlig da menneskets hjerne findes fysisk. CTT-P-C holder
dog kun hvis to tidligere beskrevet teser ogs̊a holder. se afsnit 6.1.

Copeland foresl̊ar, som et orakel, en enhed som kan måle perfekt en værdi og derfor give
kontinuerte tal, yderligt irrationelle, som resultater ”The oracle consists of a perfect mea-
suring device and a store, or memory, that contains a precise value—call it τ for Turing—of
some physical quantity. (The memory might, for example, resemble a capacitor storing an
exact amount of electricity.) The value of τ is an irrational number; its written representa-
tion would be an infinite string of binary digits, such as 0.00000001101...”[17]. Her er hans
forslag en kondensator hvor ladningen har en irrationel værdi. Davis svarer ”according to
well established physical theory, electric charge in a capacitor consists of a difference in the
number of free electrons present in its two plates... the Copeland-Proudfoot infinite precision
real number is actually an integer!”[3], alts̊a Copelands forslag til en enhed som kan supplere
en irrationel værdi, kan reduceres til en mængde i naturlige tal. Copelands kondensator er
selvfølgelige bare et forslag p̊a en fysisk enhed som kunne forsyne en irrationel værdi, men da
dens værdi kan reduceres til et naturligt tal, siden elementerne som ville forsage ladningen
er en tællelig mængde af identiske hele elementer, alts̊a elektroner. Mange forslag af andre
fysiske enheder som kunne give en irrationel værdi kan nok igen reduceres til en tællelig
mængde af identiske, eller flere grupper af identiske, hele elementer. Davis g̊ar videre til
at sige ”The Hope that physical theory will somehow lead to a non-computable real number
appears to underlie much of the hypercomputation movement... if anything, physical science
seems to be moving in the opposite direction” for at understrege denne pointe.

It is convenient to write ’hn’ to represent the value of the Halting function for argument n.
hn is always 0 or 1. Consider the following decimal specification of a number: 0·hlh2h3...; call
this number ’τ ’ (for Turing). (The first few digits of tau might be 0· 000000011...) Like π, τ
is a definite-irrational-number. The magnitude of some physical quantity might conceivably
be exactly T units. Sup- pose that some mechanism A does store exactly T units of such a
physical quantity, which for the sake of vividness one might call ’charge’. Suppose further
that a mechanism B can measure the quantity of ’charge’ stored in A to any specified number
of signifi- cant figures. A and Bjointly discharge the task of an oracle that gen- erates the
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Halting function. B determines h, by measuring A’s charge to an appropriate number of
significant figures and out- putting the nth digit of the result.

Alts̊a Davis mener at det ikke er muligt med den model for virkeligheden vi har i dag.
Copeland har behov for fysiske repræsentationer af irrationelle værdier for at hans ide om
O-maskinen kan realiseres, og derfor forsl̊ar han at grundreglerne nutidens fysikere arbej-
der med, som insinuerer en diskret virkelighed, skal ændres. ”According to some classical
physical theories, the world contains continuously-valued physical magnitudes (for example,
the theory of continuous elastic solids in Euclidean space).”[18] Copeland fortsætter s̊a med
en definition p̊a en O-maskine som ville fungere i en ikke diskrete verden og laver en del-
konklusion som siger: ”Nevertheless, this model hypercomputer serves to illustrate the point
that, in discussing whether oracular computation can be carried out in the real world, we are
discussing an out-and-out empirical matter.”[18]

Davis berører endnu engang konceptet om uendelig præcision, hvor han sammenligner dette
med en fysik teori. ”What is usually taken to be the ultimate test of a physical theory, hvor
han p̊apeger at den eneste måde man kan vurdere fysiske teorier, afhænger af hvor præcise
måleværktøjer er. ”agreement with measurements to the extent that instruments permit”.
Han fortsætter med at skrive at chancen for at man inden for videnskaben har ramt den
’rigtige’ model er meget lille. Endvidere skriver han at de modeller vi har i dag kun bruges
fordi de er bedre end dem vi havde før. Samtidig bruges disse kun indtil der findes modeller
der er bedre. ”All experience suggests that every physical theory is accepted only provisionally
with every expectation of its eventual replacement.”.”Theory of everything”8 er en teori som
fysikken har været p̊a jagt efter i noget tid og med dette citat bringer Davis det ind i dis-
kussionen, hvor han insinuerer at det kommer vi ikke til at opn̊a, da vores redskaber aldrig
kan blive præcise nok. Dette kunne løses med et uendeligt præcist værktøj som foreksempel
O-maskinen, men Davis mener ikke at O-maskinen som Copeland foresl̊ar kan realiseres og
er derfor ikke det værktøj.

Davis fortsætter med at pointere at, selv hvis matematiken bag O-maskinen eller andre
hypermaskiner stemmer overens, s̊a kan de ikke realiseres fordi det kræver at vi benytter
uendeligheder. ”in assessing their claims, it will be important to be clear about the relation
between the abstract mathematical theory of computability and modern computing machin-
ery. A crucial and often ignored aspect of this relation is that while the abstract theory is
involed essentially with the mathematical infinite, physical computers are necessarily finite
objects.”[3]. Dette er ogs̊a relevant for ATM som tidligere nævnt er en hypermaskine der kan
udregne uendelige beregninger inden for et begrænset tidsrum, men ifølge hvad Davis siger
s̊a vil dette ikke kunne lade sig gøre.

Davis p̊apeger ogs̊a at Copeland overvurdere hvor vigtig Turing fik O-maskinen til at ly-
de i sin originale tese, da han skriver ”except for a few sentences in a later part of the paper,
(this) was the (only) mention of the O-machines in the entries 68 page page paper”[3] hvil-
ket er rigtigt nok, men som Soare skriver s̊a skal man ikke kun kigge p̊a hypermaskiner fra
Turings tid, men ogs̊a med et mere moderne indblik p̊a det.

”Discussing only Turing a-machines in modern texts, or only the Church-Turing Thesis,
and not the Post-Turing Thesis on oracle computers, is like discussing only batch processing
machines of the 1950’s long after the emergence of online computing.”[7]

9.2 Online O-maskiner

Soare argumenterer at turingmaskiner kan bruges til at beskrive hvad arbejde maskiner, s̊a
som lommeregnere eller batchbehandlings apparater9 kan udføre. ”The original implemen-
tations of computing devices were generally offline devices”[7]. Alts̊a en gruppe af maskiner
som udføre arbejde sekventielt uden andet end et start indput. Denne gruppering af maski-
ner ville tilgengæld ikke indeholde computere som udfører arbejde med løbende input eller

8”Theory of everything”er en teori som skal forene fysikkens love. P̊a nuværende tidspunkt kan Einsteins
relativitetsteori og kvantemekanik ikke forenes.[19]

9En batchbehandlings proces kan have mange trin hvor ikke alle har et produkt. Ligner meget en algoritme.
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computer med forbindelse til eksterne ressourcer f.eks. en database eller internettet. ”in re-
cent years the implementations have been increasingly online computing devices which can
access or interact with some external database or other device.”[7]. Soare mener videre hen
at O-maskinen er en bedre model til at beskrive og undersøge adfæren af disse maskiner.
”The Turing o-machine is a better model to study them because the Turing a-machine lacks
this online capacity”[7]. I dette eksempel fungerer computeren stadig som en turingmaskine
siden CTT fortæller os at et program skrevet i Turing-ækvivalente sprog er Turing beregne-
lige. I dette tilfælde vil de eksterne databaser være oraklet i beskrivelsen af processen. S̊a vi
har en turingmaskine med et ekstra element som bruges til at beregne korrekte resultater.

Soare mener at O-maskinen er en god model til at modellere hvordan en normal turingma-
skine interagere med en ekstern database, dette kunne for eksempel være en digital computer
og internettet ”It appears that the Turing o-machine is a good theoretical model to analyze
an interactive process... and there is a mechanism for the process to communicate with its
environment, which when coded into integers may be regarded as a Turing type oracle”[7].
Soare mener at Turings originale turingmaskine (a-machine) kan betraktes som en offline
maskine, hvor af en O-maskine kan betrages som en online maskine. Her fortsætter han s̊a
med at sige: ”In real world computing the oracle may be called a database or an environment.
A laptop obtaining data from the World Wide Web is a good example. In the real world the
database would not be literally infinite but may appear so (like the web) and is usually too
large to be conveniently downloaded into the local computer.”[7] Soare forsl̊ar s̊a at med en
uendelig eller en væsentligt stor nok database som oracel kan en O-maskine blive realiseret.
Her af referer han til internettet, da det er den største database menneskeheden har. Dette
argument st̊ar dog ikke, som Davis skrev, da vi ikke har adgang til uendeligheder i virkelig-
heden, og alt der er p̊a internettet er Turing beregnligt og vil derfor ikke udvide mængden
af beregnlighedden.

Derfor ser vi alts̊a at hele diskussionen om hypercomputation kommer ned til spørgsmålet
om vores virkelighed er diskret eller om den kan beskrives i reelle tal. Copeland mener at
den menneskelige hjerne er et godt eksempel p̊a en O-maskine, og da den er mulig må andre
O-maskiner ogs̊a være mulige. Davis modargumentere s̊a for at dette kan realiseres kræver
det en fysisk repræsentation af uendelig præcision inden for reelle tal, og da vores virkelighed
altid kan brydes ned til byggesten, s̊a som elektroner i en kondensator, s̊a vil en reel virke-
lighed ikke være mulig. Soare argumentere for at en PC og internettet kan beskrives som
en O-maskine, da det ville være en maskine med en uendelig database, hvor Davis siger at
den ikke er uendelig og derfor ikke vil kunne opfører sig som en O-maskine. Davis tror heller
ikke p̊a fysiske uendeligheder og ser derfor heller ikke andre hypermaskiner, s̊a som ATM,
som mulige da de ville kræve en uendelighed i deres realisation. Spørgsmålet om muligheden
af hypercomputation kommer ned til endeligt bevis p̊a en diskret eller reel virkelighed, eller
at en maskine bliver bygget som udviser hypercomputable evner. Som Davis ogs̊a pointerer
vil der nok aldrig findes ubestridelig bevis for nogen teori da vores forst̊aelse af universet og
dets regler simpelthen ikke er dyb nok.

10 Konklusion

Vi kan her med konkludere at Turings a-maskine er matematisk veldefineret og er defineret
tidligere i rapporten 5, denne maskine er videre hen blevet kaldt en turingmaskine og har
sat grænsen for moderne computeres beregnings evne. Endvidere har vi beskrevet søgen p̊a
at udvide denne begrænsning hvor forskere har navngivet dette fænomen hypercomputation,
hvor under en af problemerne er ’the haltingproblem’. For at løse problemer inden for hy-
percomputation, har filosofer og matematikere lavet foreslag til løsninger, s̊a som O-maskinen
eller ATM. Konceptet om hypercomputation er dog et meget kontroversielt emne, der dan-
ner uenigheder inden for feltet. I denne rapport har vi fokuseret p̊a Jack Copeland og Marin
Davis som henholdsvis er for og imod for hypercomputation. Copeland har skrevet mange
artikler som stræber efter en realisering af hypermaskiner, som O-maskiner, hvor Davis mod-
siger hans argumenter og konkluderer at en realisering af disse maskiner kræver evnen til at
gemme og læse en irrationel størrelse med en vilk̊arlig præcision.

Copeland mener at s̊adanne værdier findes i naturen ifølge nogle klassiske teorier, for
eksempel the theory of continuous elastic solids in Euclidean space. Davis mener nutidens
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apparater og modeler ikke er præcise nok. Davis mener at nutidens modeler i fremtiden vil
blive erstattet med bedre modeler og udelukker derfor ikke muligheden for hypermaskiner,
***men hentyder at et paradigme skifte er nødvendigt***. Davis p̊apeger at O-maskinen kun
kort nævnes i Turings ph.D, hvor Soare modargumenterer at vi ikke skal se p̊a O-maskiner
med datidens øjne men med et mere moderne syn. Soare beskriver hvordan computere med
en internet forbindelse kan modelleres med O-maskiner, men Davis er uenig da det kræver
at internettet er uendeligt hvilket det ikke er. Derfor er hypercomputation stadig en åben
diskussion da der er kontroversielle problemer som komplicerer emnet. Her under fysiske uen-
deligheder og bevis p̊a eksistensen af irrationelle tal i naturen, hvilket stiller spørgsm̊altegn
ved nutidens modellering af naturen.

15



Litteratur

[1] Kenneth Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill Education,
6th edition, 2006.

[2] B. Jack Copeland and Oron Shagrir. The Church-Turing Thesis: Logical Limit or
Breachable Barrier? COMMUNICATIONS OF THE ACM, 62(1):66–74, 2019.

[3] Martin Davis. The myth of hypercomputation. Turing Festchrift by Springer, 1 2004.

[4] B. Jack Copeland. Narrow versus Wide Mechanism: Including a Re-Examination of
Turings’ Views on the Mind-Machine Issue. The Journal of Philosophy, 97(1):5–32,
2000.

[5] Martin Davis. Why there is no such discipline as hypercomputation. Applied Mathe-
matics and Computation, 178:4–7, 07 2006.

[6] http://math.hws.edu/eck/js/turing-machine/tm.html.

[7] Robert Soare. Turing oracle machines, online computing, and three displacements in
computability theory. 2009.

[8] Sanjeev Arora and Boaz Barak. Computational Complexity: A Modern Approach.
Cambridge University Press, pages 123–142, 2016.

[9] Turing Alan. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem.
5 1936.

[10] Moore Karleigh Chattopadhyay Agnishom Koswara Ivan. Halting problem.

[11] Eric Hehner. Problems with the halting problem. 1 2010.

[12] Alan Turing. Systems of logic based on ordinals. Proceedings of the London Mathematical
Society, 45, 4 1939.

[13] Max Black. Achilles and the tortoise. Annalen der Physik, 11(5):91–101, 2021.

[14] Jack Copeland and Diane Proudfoot. do accelerating turing machines compute the
uncomputable. Mind and Machine, 6 2010.

[15] https://en.wikipedia.org/wiki/jack copeland.

[16] https://en.wikipedia.org/wiki/martin davis (mathematician).

[17] Jack Copeland. Alan turings forgotten ideas in computer science. Scientific American,
280, 4 1999.

[18] B. Jack Copeland. Hypercomputation. Minds and Machines, 12:461–502, 2002.

[19] Stephen W. Hawking. The Theory of Everything: The Origin and Fate of the Universe.
2006.

35830 (errors:1)

16


	Abstract
	Introduktion
	Problemformulering

	Metode
	Grammatik
	Typer

	Hvad er en Turingmaskine?
	Binært eksempel

	Church-Turing Tesen
	CTT+

	Decision Problem
	Hypercomputation
	Accelereret Turingmaskine
	O-Maskinen

	Hypercomputation Diskussionen
	Copeland og Davis om O-maskiner og Hypercomputation
	Online O-maskiner

	Konklusion

